LUMINTELL

TM

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
THÔNG MINH
RT C

LMS

Lig

ht

Bảo trì cho các thành phố.

MA

Y

(Internet kết nối vạn vật) và nền tảng

S

IT

Quản lý chiếu sáng thông minh, IoT

M

an

ag

e m e n t Sys

te

m

MA

RT C

IT

S

Y

LMS

Lig

ht

M

an

ag

em ent Sy

st

em

Thông tin chi tiết: novalu.me/lumintell-vt

Smart City Lighting Solutions

“

Quản lý chiếu sáng thông minh với các chức năng
của Đô thị Thông minh là yếu tố then chốt cho các
thành phố ngày nay và sẽ càng trở nên quan trọng
hơn trong tương lai.

Version 7.8

Jakob Meiland Hansen, CSO
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LUMINTELL™

CHI PHÍ LẮP ĐẶT VẬN
HÀNH MANG LẠI HIỆU QUẢ
KINH TẾ CỦA GIẢI PHÁP
ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Ngày nay, các thành phố đang sử dụng và kết nối đèn chiếu sáng đường phố thông
minh đồng thời tạo ra các giải pháp Đô thị Thông minh vô tuyến, cho phép tiết kiệm

NHỮNG ĐIỀU LUMINTELL™
CÓ THỂ LÀM CHO BẠN
LÊN ĐẾN 30% NĂNG LƯỢNG BỔ SUNG VÀ
GIẢM CO2

GIẢM 30-50% CHI PHÍ BẢO TRÌ
Nền tảng tích hợp Bảo trì và Dịch vụ
LumintellTM cho phép giám sát và bảo dưỡng
tất cả phần cứng được cài đặt trong một nền
tảng tích hợp, đảm bảo tiết kiệm phần lớn
chi phí dịch vụ và bảo trì.

BẢO TRÌ LĨNH VỰC TỐI ƯU
Nhờ vào Ứng dụng Lumintell™ Field độc
nhất, việc bảo trì và triển khai, dịch vụ hiện
trường được ủy quyền sẽ được lập kế hoạch
& phối hợp trực tiếp từ Hệ thống Quản trị Lumintell™ cho nhóm của bạn.

KHAI THÁC MẠNG DỄ DÀNG VÀ NHANH CHÓNG
Nhờ vào ‘lắp đặt-vận hành’ Nút Lumintell™
và ứng dụng Lumintell™ Field, mạng lưới đã
kết nối của bạn được định nhanh chóng định
hình theo cách tiết kiệm chi phí.

Lumintell ™ tiết kiệm lên đến 30% năng
lượng chiếu sáng LED và lượng khí thải
CO2. Khi nâng cấp đèn đường của bạn lên
đèn LED, giải pháp tiết kiệm tới 75%.

năng lượng, giảm lượng khí thải CO2 và phí bảo trì.
Lumintell ™ cung cấp một mạng lưới hiện đại, đáng tin cậy và hiệu quả, cho phép
bạn điều khiển và giám sát số lượng không giới hạn đèn chiến sáng đường phố từ
xa, riêng lẻ hoặc theo cụm. Mỗi đèn chiếu sáng đường phố được kết nối không dây
với một ứng dụng trực tuyến qua Đám mây tại www.lumintell.city. Để làm được điều
đó, bạn chỉ cần sử dụng thiết bị Nút Lumintell ™ . Giải pháp độc nhất của chúng tôi
chỉ bao gồm hai loại nút: Bộ nút điều khiển Ánh sáng và Bộ nút điều khiển Cụm Đèn
chiếu sáng để quản lý và kết nối các đèn chiếu sáng đường phố của bạn. Lumintell
™ tạo ra một mạng lưới linh hoạt, không cần lắp đặt tủ cố định hoặc các nút mạng
rộng để duy trì và cài đặt.
Lumintell™ LMS
Lumintell ™ cho phép bạn thực hiện điều chỉnh làm mờ thông minh kết hợp với công
nghệ cảm biến chuyển động và ánh sáng ban ngày, giảm năng lượng và lượng khí
thải CO2 lên đến 30% và kết hợp với việc lắp đặt đèn LED mới để đạt đến 75%. Thông
qua ứng dụng, bạn có thể truy cập vào bảng điều khiển Đô thị Thông minh của mình
để kiểm soát chính xác độ mờ, biểu đồ hiệu suất, các công cụ phân tích và báo cáo
hữu ích.
Nền tảng Bảo trì và Dịch vụ Lumintell™
Nền tảng Dịch vụ & Bảo trì Lumintell ™ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan đầy đủ
về trạng thái hệ thống của bạn và cho phép bạn tiết kiệm từ 30% đến 50% chi phí
bảo trì hàng năm.
Với các Lumintell ™ Plugin cho các cảm biến IoT, thành phố có thể quan sát và theo
dõi trạng thái của phần cứng IoT và đèn chiếu sáng trong cùng một nền tảng bảo trì
và dịch vụ trung tâm.
Với Ứng dụng Lumintell ™ Field, chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp triển khai ‘Càivà-Chạy ’ dẫn đầu trên thị trường cùng với hệ thống tiết kiệm chi phí và giải pháp
dịch vụ.
Tích hợp Lumintell™
Lumintell ™ cho phép các nhà tư vấn và đối tác bên ngoài phân tích và quản lý việc
thu thập dữ liệu thông qua API (Giao diện lập trình ứng dụng), đồng thời mở ra cơ hội
tích hợp giải pháp Lumintell ™ của bạn với các hệ sinh thái bên ngoài.
Cho dù ưu tiên của bạn là tính bền vững, hiệu quả năng lượng hay nâng cao chất
lượng cuộc sống cho công dân của bạn, Lumintell ™ là giải pháp tối ưu để phát triển
Đô thị Thông minh của bạn.

The Lumintell™ Solution

QUYẾT ĐỊNH TRUYỀN DỮ LIỆU
với các báo cáo, phân tích tiết kiệm năng
lượng, giảm khí thải CO2 và Dữ liệu thông
minh.
XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH
Bạn quyết định thời điểm sẵn sàng mở rộng giải
pháp thành phố thông minh của mình với các cảm
biến bên ngoài và các ứng dụng IoT.

API ĐỂ TÍCH HỢP TƯƠNG LAI
Lumintell™ cho phép tích hợp các Giải pháp

Lumintell™ vào hệ sinh thái bên ngoài.

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ
THÔNG MINH LUMINTELL™
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Mạng Mesh
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LMS Thông minh

Nền tảng Bảo trì và Dịch vụ
LUMINTELL™

LUMINTELL

TM

Mạng lưới IoT

LUMINTELL

Tích hợp
LUMINTELL™

TM

LUMINTELL™
CLOUD

API

Nút Lumintell™ với đầu nối
NEMA hoặc Zhaga
Có tích hợp sẵn cảm biến
ánh sáng ban ngày

IoT PLUGINS

Tích hợp cảm biến chuyển động có sẵn

LUMINTELL

ZigBee

GSM

TM

Hệ sinh thái
bên ngoài

ZigBee

Ứng dụng
LUMINTELL™ Field

Các plugin IoT tùy chọn &
bên ngoài
Đối tác Hệ thống Toàn cầu:

Nút Lumintell™ LCU

Nút Lumintell™ CCU (Cổng vào)

Nút Lumintell™ LCU

Microsoft Azure Environment
JT Quốc tế cho chuyển vùng dữ
liệu toàn cầu
Global standard interface of
LED luminaires

Globally accepted standard for management
software interfaces

LUMINTELL™ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG CỦA GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ THÔNG MINH
•

Giao thức giao tiếp giữa các nút: Zigbee®

•

Hệ thống tự chẩn đoán để tối ưu hoá dịch vụ và bảo trì

•

Hệ thống hoàn toàn vô tuyến: không cần thêm hệ thống tủ, trạm gốc điều khiển lớn hoặc kết nối Ethernet

•

•Đo sáng thời gian thực chính xác theo chứng nhận EN50470 (xem Chứng chỉ Tuân thủ)

•

Phiên bản kết nối NEMA và Zhaga khả dụng trên toàn cầu (kết nối Zhaga không khả dụng ở Châu Mỹ La Tinh)

•

•Truy cập an toàn vào các ứng dụng web Lumintell ™ có hai hai yếu tố xác thực

•

Tự động kết nối vào nội mạng, giảm thời gian vận hành (phát hiện GPS tự động)

•

Cung cấp nội mạng với mức độ tin cậy cao nhất

•

•Cập nhật phần mềm hệ thống trực tuyến (OTA)

LUMINTELL™
CLOUD

LUMINTELL™
CLOUD

Để biết thêm chi tiết kỹ thuật, vui lòng tham khảo Bảng số liệu kỹ thuật Nút Lumintell™.

Tổng quan Hệ thống

Lumintell™
LMS
Thông minh

LUMINTELL™ TÍNH NĂNG CỐT
LÕI CỦA GIẢI PHÁP ĐÔ THỊ
THÔNG MINH
Lumintell™ LMS Thông minh

Không như những giải pháp LMS khác, Lumintell™ cung cấp hai ứng dụng chuyên biệt: Lumintell™ LMS Thông minh, với giao diện dễ sử dụng
cho việc vận hành hàng ngày của đèn chiếu sáng đường và Hệ thống Quản trị Lumintell ™ cho phép nhân viên kỹ thuật định hình mạng và quản
lý bảo trì hàng ngày.

•

Bộ đèn Luminaire & cảm biến IoT định vị trên bản đồ

•

Thiết lập lịch chiếu sáng cho cụm đèn và các kịch bản điều chỉnh độ làm mờ tiên tiếnđể kiểm soát
tối ưu đèn chiếu sáng đường phố

•

Cài đặt ưu tiên Hoàng hôn & Bình minh với công nghệ tích hợp ánh sáng ban ngày và và cảm biến
chuyển động

•

Đồng bộ hóa tự động giữa giờ địa phương và UTC (1)

•

Chức năng CLO(2) tùy chỉnh

•

Bảng điều khiển tổng quan thân thiện với người dùng bao gồm các công cụ báo cáonâng cao và
biểu đồ hiệu suất để tối ưu hoá việc phân tích tiết kiệm năng lượng

Nền tảng Bảo trì và Dịch vụ Lumintell™
> Hệ thống Quản trị Lumintell™

Nền tảng Bảo
trì & Dịch vụ
Lumintell™

•

Dễ dàng cấu hình mạng lưới hệ thống và kết nối

•

Quản lý quy trình làm việc để tối ưu hoá việc bảo trì ở hiện trường

•

Nhận dạng phần cứng duy nhất với thông tin về dịch vụ trọn đời của các thành phần

•

Cảnh báo phần cứng và giám sát lưới điện

•

Chính sách truy cập người dùng cá nhân

> Ứng dụng Lumintell™ Field
•

Ứng dụng triển khai tại hiện trường để cài đặt tại hiện trường nhanh chóng và tiết kiệm chi phí
với NFC(3)

•

Ứng dụng bảo trì và dịch vụ để tối ưu hóa công việc tại hiện trường

Tích hợp Lumintell™
•

Các plugin IoT để tích hợp cảm biến tối ưu

•

Thu thập dữ liệu thông minh từ các Plugin IoT, thông qua các đối tác bên ngoài

•

Tích hợp API với các hệ sinh thái bên ngoài

(1) UTC: Giờ điều phối Quốc tế (2) CLO: Đầu ra ánh sáng không đổi. (3) NFC: Kết nối khu vực gần

Tính năng cốt lõi

Lumintell™ LMS thông minh
được thiết kế cho cả người quản
lý thành phố và nhà diều hành
đèn chiếu sáng đường phố. Hệ
thống cung cấp ứng dụng trực
quan và thân thiện với người
dùng tại www.lumintell.city

LÀM MỜ THÔNG MINH VỚI CẢM BIẾN LMS TÍCH HỢP

BẢNG ĐIỀU KHIỂN TỔNG QUAN
VỚI BÁO CÁO HIỆU SUẤT VẬN HÀNH
Các công cụ báo cáo với biểu đồ hiệu suất, phân tích tiết kiệm năng lượng và
dữ liệu thông minh từ các plugin IoT

CẢNH BÁO THỜI GIAN THỰC ĐỂ TỐI ƯU HÓA DỊCH VỤ
BẢO TRÌ & HIỆN TRƯỜNG

Tùy chọn làm mờ nâng cao với cài đặt cấu hình và thiết lập thời gian biểu thân thiện với người dùng cho từng
đèn hoặc cụm đèn với tích hợp Ánh sáng ban ngày và Cảm biến chuyển động.

Lỗi phần cứng và kết nối được tự động thông báo và hiển thị trên nền tảng Bảo trì &
Dịch vụ để tối ưu hoá dịch vụ hiện trường.

Lumintell™ LMS

Nền tảng Bảo trì & Dịch vụ Lumintell™ cung cấp sự điều phối và lập
kế hoạch theo thời gian thực cho
các nhóm bảo trì hiện trường của
bạn, tối ưu hóa giao tiếp và hiệu
quả liên quan đến các yêu cầu và
hành động đã lên kế hoạch.

CẤU HÌNH MẠNG THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG
Nhờ vận hành hoàn toàn vô tuyến, nút mạng ‘cài-và-chạy’ và Ứng dụng Lumintell ™ Field tiết
kiệm thời gian, việc triển khai và tạo cấu hình Lumintell ™ nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

TRIỂN KHAI VÀ QUẢN LÝ QUY TRÌNH CÔNG VIỆC BẢO TRÌ

ALERTS AND GRID MONITORING

Với Ứng dụng Lumintell™ Field, công việc bảo trì có thể được chỉ định trực tiếp cho các đội ngũ bảo trì tại hiện trường, bao

Lumintell™ tự động thu thập, phân tích và hiển thị thông tin chẩn đoán từ toàn bộ cài đặt đồng thời

gồm cả thông tin bảo trì và dịch vụ được cập nhật mới nhất.

đồng bộ hóa dữ liệu trực tiếp.và thông báo.

Nền tảng Bảo trì và Dịch vụ Lumintell™

LUMINTELL
FIELD APP

LUMINTELL

TM

TM

NODE

LUMINTELL

TM

LUMINTELL

TM

ƯU ĐIỂM CHÍNH

ƯU ĐIỂM CHÍNH

Vật liệu chất lượng cao và thiết
kế tuổi thọ cao

Ứng dụng thông minh điện thoại
Android cá nhân cho dịch vụ tại hiện
trường

Không cần lắp đặt và có thể hoạt
động ngay lập tức

Giao tiếp trực tiếp với Hệ thống
Quản trị Lumintell ™

Kết nối vo tuyến tức thì

Cấu hình các đặc tính đèn chiếu
sáng đường phố tại hiện trường

Nhận dạng nút thông qua
công nghệ NFC
Lumintell™ Node (NEMA)

Lumintell™ Node (Zhaga)

Nút Lumintell ™ (Lumintell™ Node) là khối
xây dựng mạng lưới của bạn. Nhờ hoạt động
hoàn toàn vô tuyến, kết nối tức thì và thiết
kế độc đáo cho cả LCU và CCU, việc triển khai
và bảo trì Lumintell ™ được quản lý nhanh
chóng và dễ dàng.

Phiên bản kết nối NEMA và
ZHAGA có sẵn

Danh sách ưu tiên nhiệm vụ bảo trì
và dịch vụ được cá nhân

Tối ưu hóa vị trí CCU (Nút mạng)
linh hoạt

Hướng dẫn đến vị trí dịch vụ

Thích ứng với ánh sáng đường
phố hiện có (Cải tiến)
Không cần các trạm gốc lớn và
kết nối Ethernet

Nền tảng Bảo trì & Dịch vụ Lumintell™

Ứng dụng Lumintell™ Field là công cụ duy nhất
để làm việc trên các sản phẩm chiếu sáng của
bạn tại hiện trường và đồng bộ hóa với Nền tảng
Bảo trì & Dịch vụ Lumintell ™ của bạn trong Đám
mây.

Nhật ký bảo trì dịch vụ
Dữ liệu vòng đời của phần cứng

TÍCH HỢP LUMINTELL™
NÂNG CẤP GIẢI PHÁP THÀNH
PHỐ THÔNG MINH CỦA BẠN
VỚI IOT & THU THẬP DỮ LIỆU
KHI CẦN

CHỌN CÁC CẢM BIẾN KHI BẠN CẦN CHÚNG

TNhờ cơ sở hạ tầng chiếu sáng đường phố hiện có và các dịch vụ Tích hợp Lumintell ™,
bạn có thể kết nối đèn chiếu sáng thành phố và các cảm biến IoT của mình thông qua
tùy chọn Lumintell ™ IoT Plugins và đồng thời hưởng lợi từ Nền tảng Bảo trì và Dịch vụ
Lumintell ™ tích hợp để bảo vệ bên ngoài phần cứng IoT.
Lumintell ™ cung cấp một API cho phép bạn thu thập dữ liệu và tạo phân tích dữ liệu
thông qua các đối tác bên ngoài, đồng thời đảm bảo tích hợp phần cứng cảm biến vào
Nền tảng Bảo trì & Dịch vụ Lumintell ™ . API Lumintell ™ đảm bảo cho cơ hội để tích hợp
giải pháp Lumintell ™ vào một hệ sinh thái bên ngoài trong tương lai.
Giải pháp linh hoạt này cho phép bạn thu thập dữ liệu thông minh, có thể được sử
dụng để cải thiện các dịch vụ công cộng như giám sát và phân tích nhiệt độ và điều
kiện đường xá để phát triển các con đường an toàn hơn hoặc giám sát và đo đạt chất
lượng không khí cho phép bạn lập bản đồ các khu vực có ô nhiễm cao, theo dõi các
thay đổi qua thời gian, xác định tác nhân gây ô nhiễm và phân tích các biện pháp can
thiệp tiềm năng. Đèn chiếu sáng đường phố thông minh có thể được sử dụng cho
nhiều ứng dụng khác nhau. Số lượng ứng dụng có thể được hỗ trợ và mức độ phức tạp
của những ứng dụng đó là vô tận và phụ thuộc chủ yếu vào các mục tiêu và ưu tiên
của thành phố.
“Là đối tác trong dự án Đô thị thông minh của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và
hướng dẫn trong từng bước, từ thiết kế dự án, cài đặt và thiết lập hệ thống. ”
Dịch vụ tích hợp Lumintell ™ với các Plugin IoT tùy chọn:

CÁC PLUGIN IoT TUỲ CHỌN
Các Plugin IoT băng thông hẹp

LUMINTELL™ LMS

Các Plugin IoT băng thông rộng

Các Plugin IoT băng thông hẹp
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Liên hệ với chúng tôi để có bản demo miễn phí hoặc gửi yêu cầu đến tu.duong@kaukointernational.com

CHILE
HAI THÀNH PHỐ ĐANG CHUYỂN MÌNH
TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Novalume đã nâng cấp các con đường của hai thành phố (+ 200.000 dân cư) ở Chile với việc lắp
đặt 27.000 đèn chiếu sáng LED và kết nối đèn chiếu sáng đường phố mới, nhờ giải pháp Đô thị
Thông minh LUMINTELL™. Bên cạnh đó, cài đặt cũng đã được nâng cấp với khả năng tạo ra Wi-Fi
công cộng cho phép người dân kết nối mạng.
Việc chuyển sang sử dụng đèn chiếu sáng LED tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao và giải pháp
Đô thị Thông minh LUMINTELLTM đã giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời
cải thiện bầu không khí và chất lượng ánh sáng. Việc chuyển đổi giúp cho thành phố giảm 66%
mức tiêu thụ năng lượng. Lượng khí CO2 thải ra vào khí quyển ít hơn 2.227 tấn mỗi năm.
Khoản đầu tư, bao gồm cả lắp đặt, có thời gian hoàn vốn dưới 5 năm với tuổi thọ kỹ thuật của
việc lắp đặt là 16,7 năm - gấp hơn 3 lần thời gian hoàn vốn!

LẮP ĐẶT TẠ
CHILE

ĐÈN LED
SỬ DỤNG LUMINTELL™
VÀ MẠNG WI-FI
CÔNG CỘNG

LumintellTM Tài liệu tham khảo chính

66%

5

16.7

2,227 T

Giảm tiêu thụ điện
hàng năm

Năm thời gian
hoàn vốn

Năm tuỏi thọ sản
phầm

Giảm khí thải CO2
hàng năm

Liên hệ với chúng tôi để có bản demo miễn phí hoặc gửi yêu cầu đến tu.duong@kaukointernational.com

Văn phòng tại Việt Nam
A12-08, Tòa nhà Cộng Hòa, 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình,
700000, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Itsehallintokuja 4, 02320 Espoo, Finland
+84 888 233 722, +358 45 1300 118 | tu.duong@kaukointernational.com
kaukointernational.vn

Turnkey Lighting Solutions

Lợi ích từ Giải pháp Đô thị Thông minh Lumintell ™ mới.
Liên hệ với chúng tôi hôm nay!
Kay Fiskers Plads 9, West Tower, 2300 Copenhagen, Đan Mạch
+45 35 37 88 88 | info@novalu.me
novalu.me

